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A Barcelona, a 16 de octubre de 2018 

 

CONSULTES SOBRE EL CONCURS  

D’INTERVENCIÓ SOBRE PARETS MITGERES 

- Edició 2018 - 

 

- Cal preveure un accés de veïns a la finca del carrer Carabassa tal com indica el plànol 
d'alçat? Seria un accés complementari a l'existent? 

L’accés dels veïns és una petició de la propietat de la finca, i s’ha de preveure per a 
possibilitar la instal·lació d’un ascensor a la finca a l’interior del celobert existent, per 
millorar l’accessibilitat i l’habitabilitat dels habitatges. La situació s’ha indicat per fer-
lo coincidir amb el celobert, però queda obert a les propostes presentades. Ateses les 
característiques i distribució de la Planta Baixa, es tractaria d’un accés complementari 
a l’existent. 

 

- S’intervé només a les mitgeres, o la proposta ha d’incloure també el tractament de la 
plaça? 

La proposta d’intervenció ha de ser global, de les dues mitgeres i la plaça que formen. 
Així mateix, el disseny del futur espai ha de tenir en compte els resultats de la 
consulta ciutadana, en la mesura que ho considerin oportú, de forma aïllada o 
barrejant usos, que es repeteixen a continuació: (els nº informen del número de vots 
de cada opció) 

 Espai verd   102 

 Espai de projeccions  65 

 Espai per a nens   57 

 Mercat/fira   43 

 Espai de lectura  42 

 Llum artística   40 

 

- A què es deu el sobre gruix del sòcol de la paret mitgera del carrer Carabassa? Cal 
mantenir-lo? 

El gruix del sòcol de la paret mitgera del carrer Carabassa es creu que és un romanent 
de l’enderroc de l’anterior finca situada en aquest mateix espai, no té cap ús específic 
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ni forma part del local de la Planta Baixa. Es pot proposar el seu manteniment o el seu 
enderroc. En ambdós casos convé tenir en compte l’agulla existent que dóna 
continuïtat a la finca del carrer Carabassa. 

 

- Hem detectat que actualment hi ha una terrassa de bar, cal mantenir-la? 

La nova plaça ha de disposar de l’espai lliure suficient per incloure aquesta ocupació 
de l’espai públic si Districte ho considera oportú. No obstant se’n pot reduir el tamany 
a la ocupació de dues taules (superfície reservada de 2mx1m aproximadament) 

 

- El volum existent a la cantonada de les dues mitgeres està definit com a pati segons 
els plànols topogràfics: Es pot enderrocar i deixar les parets mitgeres vistes? (tot i que 
no tenim informació de quines obertures hi ha) 

El volum edificat formava part de la finca enderrocada, n’era el pati de ventilació. 
Actualment les dues finques (tant la del carrer Carabassa com la del de la Rosa) tenen 
obertures en aquest espai, de proporcions i dimensions variables, i en Planta Baixa i 
primer pis té un ús vinculat a l’interior dels habitatges. A partir de la segona planta és 
un espai lliure. Es pot proposar el seu enderroc, total o parcial, el seu manteniment o 
qualsevol tractament. 

 

- Seria possible que els arxius editables es poguessin treballar en format Microstation? 

Per tal de facilitar la tasca dels equips, es penjaran al servidor els arxius en diferents 
versions de DGN i de DWG. 

 

- Hi ha alguna limitació pressupostària de les obres? 

No, al tractar-se d’un concurs d’idees, la proposta no es limitarà per un pressupost 
concret. Si que es tindrà en compte, de cara a la seva viabilitat, que sigui coherent 
amb el context i la realitat del moment. Tal com marquen les bases, els criteris de 
valoració son els següents: 

Els millors projectes s'escolliran en funció dels criteris següents (de 0 a 100 

punts): 
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●       Contingut: es valorarà la capacitat dels projectes de generar una transformació urbana 

de l'entorn que li atorgui identitat i el carregui de sentit. Els projectes que estimulin el 

potencial semàntic de la ciutat seran particularment valorats. (30) 

●       Viabilitat: s'avaluarà la proposta econòmica en relació amb el contingut de millora 

urbana. (15) 

●       Millores socials: les propostes que suposin una millora per als veïns dels immobles 

afectats suposaran un valor afegit puntuable. (15) 

●       Visibilitat: s'avaluarà el formalisme final de la proposta respecte a la integració amb 

l'entorn. (15) 

●       Innovació i sostenibilitat: es valorarà la capacitat d'aportar idees noves així com l'ús de 

materials i tècniques sostenibles per a les necessitats de millora de la ciutat. (15) 

●       Durabilitat: les propostes han de ser solucions amb vocació de permanència. (5) 

●       Interdisciplinarietat: es valorarà la capacitat dels projectes d'integrar disciplines diverses i 

de combinar arts i tècniques que vagin més enllà dels instruments d'arquitectura. (5) 
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